INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CARAS-SEVERIN

07.02.2020
ACŢIUNE DE VERIFICARE A MODULUI DE IDENTIFICARE A RISCURILOR CARE
PROVOACĂ AFECŢIUNI MUSCULO-SCHELETICE, PRECUM ŞI A MĂSURILOR LUATE DE
ANGAJATORI ÎN VEDEREA PREVENIRII ACESTORA
Pe parcursul trimestrelor I-IV din anul 2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă CaraşSeverin desfăşoară acţiuni de verificare a modului de identificare a riscurilor care
provoacă afecţiuni musculo-scheletice, precum şi a măsurilor luate de angajatori în
vederea prevenirii acestora.
Obiectivele urmărite sunt:
-

furnizarea de informaţii legate de apariţia afecţiunilor musculo-scheletice la
diferite locuri de muncă;
conştientizarea şi consultarea angajatorilor dar şi a lucrătorilor privind
implementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
conştientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun urmare a apariţiei
afecţiunilor musculo-scheletice.

-

Grupul ţintă al acţiunii îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii care desfăşoară activităţi
în următoarele domenii de activitate cu probabilitate mare de apariţie a acestui tip
de afecţiuni:
-

comerţ cu ridicata şi amănuntul - cod CAEN 46/47;
transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941;
sănătate - cod CAEN 86;
industria textilă - cod CAEN 13;
producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule – cod CAEN 293;
agricultură – cod CAEN 01;
industria metalurgică - cod CAEN 24;
construcţii – cod CAEN 41/42/43;
industria alimentară – cod CAEN 10;
colectarea şi tratarea deşeurilor – cod CAEN 38.

Amintim faptul că afecţiunile musculo-scheletice sunt printre cele mai des întâlnite
probleme de sănătate legate de muncă.
Cauzele apariţiei acestor afecţiuni sunt: mişcările repetitive sau energice, poziţiile
incomode şi statice, vibraţiile, iluminatul insuficient, mediile de lucru friguroase,
şederea/statul în picioare pe perioadă îndelungată în aceeaşi poziţie, manipularea
maselor însoţită de mişcări de aplecare şi răsucire, etc.
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